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• Informatie over ons vakantie huisje in Noord-Italië. 

• 1. Het huisje ligt ong. 40 km ten noorden van Bergamo en 15 km ten zuiden van de Zwitserse 
grens in het dorpje Gandellino. Het is gemakkelijk bereikbaar met auto, bus en vliegtuig. 

• 2. Het huisje ligt in een complex van 15 huisjes en bevat een woonkamer met open keuken. Een 
aparte slaapkamer met een stapelbed voor drie personen. In de woonkamer staat een ruime 2-
pers. slaapbank. Verder een wasgelegenheid met douche, wc en bidet. Ook is er voor en achter 
het huisje een terras/tuin. 

• 3. Wat de inrichting betreft is er voldoende inventaris aanwezig voor 5 personen. U dient zelf voor 
lakens,slopen en handdoeken te zorgen. Wel is er in ons huisje een wasmachine aanwezig zodat 
u niet hoeft in te zitten over de vuile was. 

• 4. Als u serieus over deze mogelijkheid denkt willen we eerst wel graag met u kennismaken om 
het een en ander door te nemen en om te weten wie er in ons huisje komen. 

• 5. Kosten: De prijs voor de huur van één week is 300 euro maar bij het huren voor twee weken 
bedraagt de huur 

•  € 250,-- p.w. Wel vragen we hierbij nog 100 euro borg. Deze krijgt u weer terug als ons huisje 
schoon en netjes is achtergelaten. 

• Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via ons email adres of via de telefoon.  

• Vriendelijke groet: Fam. J. J. v/d Berg 

•                                Oudedijkse Schiekade 54 

•                                 3043 LC Rotterdam. 

•                                 Tel. 010-4378486. 

» Email: j.j.vanden.berg@tele2.nl 
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• Gandelinno: Ideeën voor vermaak. 

• Speelplaats. In Dossi (richting Valbondione) is een visvijver en een speelplaats. Verder tussen 
Clusone en Rovetta heb je een mooi park met speelgelegenheid voor de kinderen. Ook is er in 
Gandelinno achter de grote kerk een speelveld, voetbalveld en basketbalveld. 

• Ski-pistes: Tussen Gromo en Ardesio, plus Lizzola waar je ook een ski-school hebt. In Gromo is 
ook een gelegenheid voor een bob. (Zie folders in het huisje) 

• Winkelen: In Ardesio en Clusone  kan je uitstekend winkelen. De dagelijkse boodschappen kan je 
’t best doen in een LD supermarket (groen-geel uithangbord) of GS supermarket . (rood 
uithangbord) 

• Deze rij je voorbij als je richting Bergamo gaat. Ook  heb je een Lidl in Clusone als je richting 
Lovre rijdt. In Clusone is er op maandag en vrijdag markt. 

• Zwemmen.  In ’t Iseo meer ongeveer 30 km rijden via Clusone ga je naar Lóvere waar je kunt 
zwemmen en watersporten. 

• Ook kun je in Sulzano (aan ’t Iseo meer) met een bootje naar een eiland waar je ook een mooie 
gelegenheid hebt om in het meer te zwemmen. 

• Wandelen: Loop de weg Valle Sedornia op  en volg de weg voor een mooie  wandeling in de 
bergen. Aan ’t einde van de weg is een parkje waar je je vertier kunt zoeken op ruim 1000 meter 
hoogte. 

• Ook kan je de smalle bospaadjes volgen voor een mooie wandeling door de bossen met allerlei 
planten en watervallen. Hierover is een infoboekje te krijgen bij de minimarket in Gandelinno. 

• Grotten. In Gromo zijn er grotten te bezichtigen.. 

• Watervallen. In Valbondione zijn mooie watervallen te zien. 
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• Gebruiksaanwijzing Italiaanse huisje. 

• A. Elektriciteit. Zet onder links van de garages de meter aan. De sleutel van de grijze meterkast, hangt om het 
hoekje van de kast op een haakje. Tel dan vanaf links naar rechts en zet de achtste schakelaar om. 

• Loop vervolgens naar boven en zet vervolgens in het huisje (in het gangetje achter de keuken) de aardschakelaar 
aan. 

• B. Gas. Zet eerst de groene gaskraan buiten open boven de gasmeter. Vervolgens zet je in het keukenkasje 
(onder de aanrecht) de gaskraan open voor het gasstel. 

• C. Verwarming/warm water. Zet in de douche de gaskraan van de verwarmingsketel open. Druk op de 
ontstekingsknop totdat de waakvlam ontspringt. Houd de ontstekingsknop 30 seconden 

• beet zodat de waakvlam blijft branden. 

• D. Koelkast. Zet in het aanrechtkastje de koelkast aan door de schakelaar aan te zetten zodat het licht in de 
koelkast gaat branden. Sluit daarbij de koelkast/diepvries terwijl je bij het verlaten van ’t  huisje de 
koelkast/diepvries droog en met open deuren achterlaat. 

• E. De slaapbank. Door de zitkussens eraf te halen en de rugleuning naar voren te halen ontstaat een breed 
tweepersoonsbed. Let wel dat u het kantelen zoveel mogelijk via het ijzerwerk doet en het geheel voorzichtig 
behandelt.  

• F. Afvoeren van afval. Iedere maandag wordt het afval in plastic zakken opgehaald. Dit moet gezet worden aan de 
doorgaande weg Valle Sedornia. ( niet bij hek van ’t complex) Hierbij moeten  papier en glas apart, rest en G.F.T. 
kunnen bij elkaar. Als je tussentijds of bij het verlaten van het huisje afval hebt kun je dit kwijt in de plastic 
containers. Deze staan aan de doorgaande weg, inplaats van links naar beneden naar de dorpskern te gaan, ga je 
rechts ongeveer 300 meter omhoog. Op een gegeven moment zie je aan de linkerkant de containers staan. 

• H. Wil je bij ’t verlaten van het huisje de batterijen uit de afstandsbediening van de T.V., D.V.D. en klok halen? 

•  I. Als je het huisje verlaat precies alle handelingen omgekeerd uitvoeren en de koelkast/diepvriesdeur open laten 
staan. 

• Tip: Wanneer je bij ruimtegebrek in de slaapkamer het onderste ladebed ernaast op zijn pootjes zet, kan je de 
bagage onder beide bedden kwijt. 

• P.S. De openhaard a.u.b. NIET gebruiken i.v.m. brandgevaar. 
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• Kies snel om te huren, want op is op en 

vol is vol. Dus beslis vandaag nog en 

neem contact op met de eigenaar. 


